Referat :

Velkomst ved formanden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Valg af grøftelaugsrepræsentanter
Evt.

1. Lone Cederquist bød velkommen. Lone fortalte, at kasserer Poul Dengsøe har valgt at stoppe i
bestyrelsen og derfor også som kasserer og at posten derfor er vakant.
Poul blev takket for hans ihærdige og store arbejde i foreningen.
Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen som dirigent.
Svend-Erik blev valgt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.
Der var 71 stemmeberettigede medlemmer tilstede samt en del ledsagere.
2. Beretningen i henhold til det udsendt.
Der var enkelte tilføjelser til den udsendte beretning.
- Ole fortalte at der kommer en vejrapport i februar og september. Dette område har stor fokus og
et ønske om at give gode informationer, da det er her der bruges flest penge.
Der vil først blive støvbundet til maj.
- Vedr. indklipning er der tidligere blevet skrevet meget ud. Vi har gjort vores pligt. Hvis der
fremover ikke reageres på foreningens henvendelse, vil der blive sendt et brev til kommunen, som
så vil fremsende en partshøring, inden der evt. bliver klippet ind på grundejers regning. Dette er
ikke billigt.
Grundet nye skraldespande kan der desværre fremover forventes større renovationsvogne, så der
er et stort behov for, at indklipning overholdes.
- Udlån af redskaber er en meget populær ordning. Den er gratis for alle medlemmer. Der er dog en
arbejdsbyrde forbundet med det, som er ud over hvad man kan forvente som alm.
Bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det er en opgave der betales for. Der er
foreløbig aftalt kr. 500,- pr. md.
Der har været søgt efter en, som vil passe opgaven. Ingen har meldt sig.
Ole v. O/S Byg fortsætter foreløbig med opgaven mod en månedlig betaling.
Bemærkninger og kommentarer fra medlemmer:

Ulla, Matolievej 5, sagde at de var meget udsatte for støv, og at de ikke kunne vente til maj. Hun
spurgte om man ikke kunne støvbinde samtidig med at man lagde stenene. Generelt ønskede hun
også at der ville blive støvbundet hvert år før påske.
Lars Toftegaard, Jupitervej, spurgte ind til om der ville blive lavet et vejlaug for de primære veje.
Ole svarede at støvbindingen godt kunne rykkes frem. Påsken rykker sig hvert år, og det handler
også om vejr og vind, så der kan ikke laves en generel støvbinding.
Der er et ønske om at lave et vejlaug for de primære veje, og at der er et ønske om at lave en
Erfagruppe, hvis folk er interesseret.
Jette, Saturnvej. Beløbet på kr. 500,- for at passe udlån, er meget lavt. Måske skal beløbet sættes
op. Tilslutning fra salen.
Lone svarede at bestyrelsen meget gerne vil påtage sig opgaven og arbejde videre med det og finde
en løsning som er mere holdbar.
Peter Bek nævnte at det kunne gøres til en brugerbetalt ordning.
Lone sagde, at der ville være en for stor administration forbundet med det, og at gratisordningen
skal fastholdes, da den er til at administrere. Tilslutning fra andre medlemmer.
Flemming Hansen nævnte, at det måske ville være en løsning at sætte kontingentet op, så det
kunne betale ordningen.
Lone sagde at lige nu ser vi kun et år frem og pt. er det penge på kontoen til at betale, så næste år
må vi have noget klar til den kommende generalforsamling.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab og budget var udsendt forud før mødet.
Vi er gået ud af 2018 med et underskud på 1.117,70 mod et budgetteret underskud på kr. 27.000, Det er besluttet at nedspare, og dermed bruge af formuen. Formuen er pr. 31.12.18 kr. 428.396,73
inkl. Foreningens grunde må ikke sælges.
Der blev spurgt om, hvorfor der nedspares og om det ikke var en mulighed at bruge flere penge på
vejene.
Ole svarede at det efter hans mening ikke ville gavne at bruge flere penge på vejene.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Budgettet blev godkendt.
4. Kontingentet forbliver uændret.
5. Ingen forslag
6. Lone blev valgt. Dog med en opfordring til at folk ville tænke på at stille op fremover, da bestyrelsen
har samme alder som Beatles og Rolling Stones

Christine Hansen, Torbenfeldvej, blev valgt for 1 år som kasserer.
Ole Schmidt blev genvalgt.
Robin Basse blev genvalgt

7. Henning Palludan og Ole Blikdal blev valgt.
8. Wiemose blev valgt.
9. Anders Hvass og Poul Faber blev valgt.
10. Karin sagde, at hvis man ikke har petanque kugler så har hun, som man kan låne. Hun bor lige over
for petanque banen.

Lone takkede dirigenten og takkede for det fine fremmøde.
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